
ΤΕΥΧΟΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 1987 

ΠΕΡΙΟΔΙΙ<Η ΕΚΔΟΣΗ Σ.Φ.Σ. 

,....,... .... ,_.,..�� .. -.ι-- - -
-

:ι .. 
:\ ι , 

--· --·--- - ,. 

Ατμ4μαξες Σ.θ. Ν� 21(2-6-0T,TUB1�E) κα� Ν2 43(2-6-2T,JUNG) 
επ�κεφαλτfς τηc; ίt6σταc; Β6λου-Καλαμπάκαc; - ΒΟ.ΛΟΣ-Μ.ΑΗΣ 1967 

(Φωτ. ALAN BOWLER) 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ 



------ ---- -------------·-------------·------

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 1987 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡ0fν10Υ ΤΘ.14172 115 10-ΑΘΗΝΑ 

ΑΓΑΠΗΤ� ΑΝΑrΝΩΣΤΗ 
Το δε\ίτερο αυτό τείιλος; της; "Σι.όηροτροχι.άς;" χου κρατάς; στα χέρι.α σου, 
είναι. αλήθει.α ότι. άργησε να βγει.,αλλά επι.τέλους; είναι. έτοι.μο.9ι.λοοοξεί 
χαι. αυτό να αποτελέσει. ένα βήμα πληροφόρηαης;,αγώνα yι.α ένα καλύτερο σι.
οηρόδραμο χαι. συμπλήρωσης; των γνώσεuν κά�ε σι.uηροδρομόφι.λου. θα ήtiελα 
εδώ να χάνω μι.α σύντομη παρουσCαση του Συλλόγου μας; χαι. των λόγων χου 
μας; ώ�ησαν στη 6ημι.ουργία του. 

Σε πολλές; χώρες; του κόσμου,κατοι.κοίιν άνθρω�οι. μ'ένα θ�ρμο ενδι.uφέ
ρον γι.α τον Σι.δηρόορομο.'Ετσι. χαι. στη �ώρα μας; πολλοί απ'αυτούς; είναι. 
οργανωμένοι. στο Σύλλογο Φίλων Σι.bηροδρομου (Σ.Ψ.[.).ο Σύλλογος;,χωρίς; 
κερδοσχοnι.κό ή κομματι.κό χαρακτήρα,ι.bρu�ηχε το 1983 από αν�ρώπους; συν
δεδεμένους; από το κοι.νό σι.δηροδρομι.χό τous ενοι.αφέρον.fίροσωρι.νή έορα 
του Συλλόγου είναι. το [ι.όηροόρομι.χό Μοuσει.ο Αθήνας; (Σι.ώχου χαι. Κων/πό
λεwς;-Τρει.ς; Γέ9υρες;},όποu συναντι.ο\ίνται. τα μέλη χαι. οι. φίλοι. το� χά5ε 
Τετάρτη α�όγευμα. . 

Το ενόι.αφέρον γι.α τον Σιδηρόδρομο έχει. αυξηθ�ί �ολu τα τελευταCα 
χρόνι.α,γι.α 3 λόγους;: 1}Δι.ότι. μετά α�ό μι.α εφήμερη επι.χράτηuη του αυτο
χι.ν�το� στο� χώρο των �ερσαίων μετα�ορών,η ε�εργε;αχή χρfση χατέστ�σε 
σα9ει;; οτι. μονο ο σι.9ηροορομος; μπορει. να αναλαβει. αξι.ες; λoyou χερσαι.ες; 
μαζι.κές; μεταφορές; μέσα σε συν�ήκες; οι.κονομι.κώτερης; ε�μετάλλευσης; και. 
αι.σ5ητά μι.κρότερης; ενεργει.ακής; κατανάλωσης;. 
2) Ο iι.δ�ρόbρομος; υπερτερεί του αυτοκι.ν�του αι.σ�ητι.κά και. οι.κολοyι.κά. 
3 )  Ανα�τuχtlηκαν �αλλά ενδι.αφέροντα χόμχυ με ε�Cκεvτρο τον Σι.όηρόδρομο, 
όχως; η συμβολή στη λειτουργία μουσει.ακών γραμμών και. σuρμών,η δι.άσωση 
χει.μηλι.ακής; αξίας; τροχαίου υλι.κού,μελέτη της; ι.στορίας; χαι. της; τεχνολο
γίας; τοu σι.δηροδρόμου,η κι.νηματογραφι.κή και. yωτοyραφι.κή απο5ανάτι.αή 
του,η συλλογή σι.δηροδρομι.χών ενtluμίων \φωτογραφι.ών,�αρτών,ει.σι.τηρίων 
κλπ.) και. η υπό κλίμακα αναπαράστασ� του (μοντελι.αμος;}.Όλα αυτά απο
τελούν μι.α ευχάρι.ατη χαι. δημι.ουpγι.κή αξι.ο�οίηση του ελεύθερου χρόνου. 

Σκο�ός; της; ίδρυσης; του Σ.Φ.Σ. είναι. η υλοποίηση του ενόι.αφέροντός; 
μας; γι.α τον Σι.δηρόδρομο και. � 6ι.άδοσή τοu σαν μεταφορι.χού μέσου,yι.α 
τους; λόγους; που αναφέρ�ηκαν. Ετσι. ο ΣGλλοyός; μαS προάγει. και. ενθαρρύνει. όλες; τι.ς; παραπάνω δραστ�ρι.ότ�τες; χα8ώς; χαι. αλλες;,που θα ήταν αδύ
νατες; χωρίς; την ύπαρξή του (π.χ.εκοοαη περι.οδι.κοu,οημι.οuργία τρά�εζας; 
uληροφορι.ών χαι. βι.βλι.οθήκης;,έκδρομές; χαι. εκόηλώσει.ς; κλπ). 

Ο Σι.bηρόδρομος; έχει. uοι.χίλες; μορφές; και. πλευρέι;;:Σι.δ/μοι. χύρι.οι.,όεu
τερεuοντες;,τοπι.χοί,βι.ομηχανι.κοί,τουρι.ατι.χοί,προαστει.ακοί,τράμ, μετρό 
κ.ο.χ. Οι. δι.άφορες; πλευρές; ενός; αι.δ/κού δι.κτύου είναι. η έλξη,η τ εχνι.κή 
και. εμ�ορι.κή εχμετάλλευση,γραμμή,τεχνι.κά έργα,μηλανεργοστάσι.α και. λοι.
uέ, εyκαταστάσει.,,σηματοδότηαη,σχεδLασμός; σι.οηpοοpομι.κn� uολι.τLχή� και. 

, , , , ιΙ , κοLνωνι.κοοι.κονομι.κες; προεκτασει., αυτης;. Η χοι.χι.λι.α αυτη πολλαπλααLαζει. 
το ενοLαφέρον και. τι., επι.λοyές; αντι.χεLμένοu ενασχόλησης; yι.α τους; σι.δη
pοδpόμόφ�ολους;. 

Αχό όσου� συμμερCζονται. τα χαραπάνω και. παράλληλα tiα ήθελαν να ενώ
σουν τι.� 6υνάμει.ς; το�ς; μαζί μας;,1ι.α να,οι.εκδι.κήσου�ε από χοι.νού,την επέ
κταση και. την τεχνι.κη χαL θεσμι.κn αvαβαaμι.ση του .τοαο χαρεξηγημενοu στη 
χώρα μα, μεταφορι.κού αυτού μέσου,ζητάμε να γνωρι.στούν μα(ι. μα, και.,Ύι.α
τL όχι.,να γCνουν μέλη του Συλλόγου μα�,εφ'όσον οι. σκοποί του του� εκ
φράζουν. 

,.. 
, Με τι.μry_ 

Ι ι.ωρΎοc;;: Να�ενας; 
Πρόεοροc; Σ.Φ.Σ.. 



Πολλές φορές τον τελευταιο καιρό ακούμε από τα πιό επLσημα χεLλη 
εξα��ελLες 1ιά την καΛυτέρευση των υπηρεσιών που παρεχει ο Ο.Ζ.Ε. 
και �ιά την παραπέρα ανάπτυξη του σιδηροδρόμου στη χώρα μας και 
μπαLνουμε σε σκε�εις ... 

Σκέ�εις 1ιατL και άλλοτε έχουμε ακούσει και ξανακούσει τα Lδια 
πρα�ματα χωρLς να τα δουμε να πρα�ματοποιούνται στο με�αλύτερο 
ποσοστό. Αλλος λL�ο. άλΛος πολύ κάθε χρόνο κάνουμε αρκετά 
χιλιόμετρα με τον σιδηρόδρομο σ' όλη την Ελλάδα και αυτά που 
διαπιστώνουμε απεχουν πολύ απ' αυτά που κατα καιρους ακούμε. 
ΕπLσης η ασχολια μας τόσα χρόνια με τον σιδηρόδρομο, καθώς και σι 
�νώσεις που έχουμε �ι· αυτόν, μας κάνουν aπαισιόδοξους. 

hεν παρα�νωρL�ουμε βέβαια ότ� τό πρόβλημα του σιδηροδρόμου στην 
Ελλάδα ξεκινάει απο παΛιά, με τη χάραξη απ' το επLσημο κρατος 
πολιτικής ανάπτυξης των οδικών μεταφορικών μεσων εις βάρος των 
σιδηροδρομικων. που ειχε σαν συνέπεια την κατάρ�ηση �ραμμων. την 
απομακρυνση του επιθατικου κοινου και τη μειωση των εμπορευματ�κών 
μεταφορων. Ουτε παραβΛέπουμε τα έρ�α που εχουν �Lνει τα τεΛευταια 
χρόνια στη �ραμμn, μόνο που κι' αυτά έπρεπε να εLχαν �Lνει πρό 
πολλού �ιατL αλλοιώς το μονο που θα συνέβαινε θα ήταν η οριστική 
καταρ�ηση και της τεΛε�ταLας σιδηροδρομικής �ραμμnς στη χώρα μας. 

Η σημερινή κατάσταση ειναι από κάθε άnο�η απαραδεκτη, και 
δυστυχώς χειροτερεύει μέρα με μέρα. ειδικά στον άξονα Αθήνας -
θεσσαλοvLκης που εLναι και ο πιό σπουδαιος. Ας δούμε μερικά 
�ε�ονότα: Η αμαξ. 501 δέν έχει φτάσει σχεδόν ποτέ στην ώρα τ�� 
στην Αθnνα. Καθυστέρηση της ταξης τnς μ�άς ώρας θεωρειται φυσικn. 
Πρα�ματικά με τόσες βραδυπορειες κα� διασταυρώσεις δεν εLναι 
δυνατό να πάει τραLνο θεσ/νLκη - Αθnνα σε 7 ώρες. Τις Απόκριες 
τού 1985 η αμαξ. 604 έκανε 17 ώρες να πάει στη θεσ/νLκη και πn�ε 
χωρις θέρμανση, σαν ψυ�ειο. αφου άΛλαξε 3 φορές μηχανn. 550 ατομα 
μυνησαν τον Ο.Σ.Ε. στη Λάρισα �ιά την καθυστέρηση.hεν μάθαμε τι 
απέ�ινε ... 

Αν ρLξουμε μιά ματιά στις αφLξεις των τραινων στο σταθμο της 
Αθnvας, θα δούμε ότι τα περισσότερα φτάνουν με καθυστέρηση από 
1/2 ως 4 ώρες. Τό 1510 περLπου κάθε μερα ξεπερνιέται απο το όΟΟ 
και αυτο θεωρεLται φυσικωτατο αφου μπαινει επικεφαλής h/Y GANZ 
MAVAG Α-251 - Α-261 �ιά να τραβήξει 4 επιβατικά βα�όνια. ένα Ζεπ 
κι' ένα 8α�όνι θέρμανσης, με αποτέΛεσμα να ανεβαLνει στον ανήφορο 
με 40 - 45 Κmιh. Οταν χιονισει οι καθυστερήσεις φτάνουν τις 4 - 10 
ώρες [Χριστού�εννα 1986]. Και αυτά στον άξονα που δLνεται το 
με�αλύτερο βάρος. 

Στην Πελοπόννησο και στη Βόρεια Ελλάδα η κατάσταση 
παρουσιά�εται καλύτερη, αλλά εκει κυκλοφορούν λι�οτερα τραινα. Η 
κατάσταση δε της �ραμμης στην πρώτη ειναι πολύ χειρότερη. Ας μην 
ξεχναμε το πλήθος των ισοπέδων διαβασεων και τα ατυχήματα που 
προκαλουνται από αυτούς τους δύο παρά�οντες. 

θα μπορουσαμε να �ράψουμε τόμους ολόκληρους διεκτρα�ωδώντας την 
σημερινή κατάσταση του σιδηροδρόμου μας, αΛλά ο χώρος μας εLναι 
μικρος και έτσι σταματάμε εδώ. θα συνεχισουμε όμως μέσα από τις 
στnλες αυτής της έκδοσης να καυτnρια�ουμε τα στραβά που θα 
βΛέπουμε, με την ελπLδα να ληφθουν υπ' ό�n ano τους αρμόδιους, 
ώστε να παρθουν τα ανα�καια μέτρα και να δοθούν οι απαραLτητες 
πιστωσεις �ια τον �ρn�ορώτερο εκσυ�χρονισμο του σιδηροδρόμου μας 
�ιατι το 2000 πλησιά�ει απειλnτικά ... 

τ.κ. 
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�υό ειδnσεις περίπου ταυτόχρονες, ήρθαν να επιΒεΒαιώσουν την 
προχει ρότnτα και αντιφατικότητα με τnν οποία εξακολουθούν να 
αντιμετωπι�ονται στη χώρα μας τα προβλήματα, τα σχέδια και οι 
προοπτικές των δημοσίων αστικών συ�κοινωνιών σταθερής τροχιάς. 
Η μιά είδηση ειναι η οQιστικn(:) απόφαση του Υπουρ�ικοu 
ΣυμΒουλίου �ιά το μετρό, που προΒλέπει την άuεση δημοπράτηση και 
σύντομη έναρξη κατασκευnς ·των δυό �ραμμών Ά και Β, με Βάση κατά τα 
φαινόμενα την παλιά μελέτn των Γάλλων που προΒλέπει υπό�ειο Βαρύ 
μετρό και η οποία εtχε κατn�ορηθεί επίσημα στο παρελθόν ότι nταν 
οικονομικά ασύμφορη και δέν παρείχε συ�κοινωνιακή υποστήριξη στο 
Ρυθμιστικό Σχέδιο της Άθnνας.Η παραπάνω κατάληξη του θέuατος, στο 
Βαθμό που είναι οριστικn, εμπεριέχει μια με�άλη ασυνέπεια και 
ανακολουθία και δημιουρ�εί φόΒους ότι στην καλύτερη περίπτωση δεν 
Θα �Lνει τίποτα και το σχέδιο θα αναθεωρnθή, ενώ στην χειρότερη 
περLπτωση κινδυνεύουμε να οδη�nθούμε σε συuΒάσεις αποικιακnς 
μορφής, καθώς οι ξένοι οίκοι δεν συνηθί�ουν να κάνουν τέτοιες 
�ι�αντιαίες επενδύσεις χωρίς να έχουν εξασφαλισει σί�ουρη και 
σχετικά συντοuη απόσΒεσn.Η λύση που φαινεται πως επιλέχτηκε 
οριστικά, ειναι πανάκριβη (τα 150 δις που αναφέρονται σε 
σημερινές τιμες �ιά τις δύο κουτσουρεμένες σε μήκος �ραμμές, 
οπωσδnποτε Θα υπερδιπλασιαστούν τελικά από τις �νωστές 
παρενέρyειες που Θα δηuιουριηθούν στnν πορεlα των έριων) .�υστυχώς 
δεν ελnφθησαν υπόwn καθόλου τα προ8λhματα που θα υπάρξουν στnν 
κατασκευn και Θα επιτείνουν τn χρονική και οικονομική δαπάνη της· 
(υπό�εια διαδρόμη στό μεyαλύτερο μέρος, μακροχρόνιες 
κυκΛοφοριακές αναστατώσεις λόyω διάνοιξης σnρά�yων uε cuτ ΆΝD 
COVER, ύπαρξη αρχαι οτnτων που θα καθυστερήσουν πολύ τnν 
κατασκευή) .Οι παραπάνω Λό�οι εξη�ο�ν και το yιατί επιλέχτηκαν 
�ραμμές κουτσουρεμένες σε μπκος (Κεραμεικός-Πεντάyωνο. 
Σεπόλια-�άφνη) και οχι αυτές που αρχικα είχαν αποφασιστεί.Γιά μας 
ήταν κάτι το φυσικό αφού το Βαρύ μετρό με ρευματοληψία 
αποκλειστικά απο τριτn τροχιά. έχει τεράστιο κατασκευαστικο 
κόστος στο υπό,ειο τμnμα του και διχοτομεί τnν πολn στο 
επιφανειακό τμήuα της διαδρομής του. Λό�ω τρ�της ηλεκτρ. τροχιάς 
στο έδαφος σαν του ΗΣΑΠ.Στην περίπτωση μάλιστα των κουτσουρεμένων 
yραuμών που αποφασίστηκαν πρόσφατα, ειπώθηκε ότι το 45% του 
μήκους της διαδρομής τους θα είναι σε ανοιχτό όρυ�μα.Και ερωτάται 
σε ποιό δρόμο Θα φτιαχτεί αυτό το διχοτομικό όρυ�μα:Στη 
Βασιλ�σσnς �οφίας:Στην Πανόρμου:Στnν Πανεπιστnμίου:Στn 
Συy�ρού:Εtναι σαφές dτι n παραπάνω Λύση, (Βαρύ μετρό). ακυρwνε� 
τn δυνατότητα δημιουρ�ίας μελλοντικά ενός μεγάλου δικτύου μέσων 
σταθερής τροχιάς που έχει ανάyκn n πρωτεύουσα.Αυτό συμΒαίνει ιιατι 
το προβλεπόμενο tρ�ο. (εφόσον τελικά φτιαχτεί με Βάσn τh μελέτη 
των Γάλλων). δεν θα είναι συμΒατό (συμΒιΒαστό) με τις αναικαιες 
μελλοντικές επεκτάσεις του. που δεν μπορούν παρά να είναι 
επιφανειακές, με uικρό σχετικά κόστός και εύκολη κατασκευή, �ιά 
διαδρόμους μεσαίας �ήτησnς. χωρίς διχοτόμnσn των περιοχών που θα 
δισσχt�ουν, δnλαδn σuστημα συιχρbνων ελαφρών τρένων (τράμ) .Πρέπει 
εδώ να αναφερθεί ότι στήν Ευρώπη, τ�ν Αuερική και αλΛού σήμερα. 
οι πόλεις που παρουσια�ουν �nτhσεις ανάΛο�ες εκε�νων που tχουν 
οι περισσότεροι συ�κοινωνιακοί διάδρομοί της ΆΟήνας (και 
θεσσαΛονLκης). εκμεταλΛεύονται h κατάσκευα�ουν κατά κύριο λόy� 
δίκτυα συyχρόνων αθορύΒων τράμ και άλλων συuΒατών ποος αυτα 
ελαφρών σιδηροδρομικών μέσων (εΛαφρό uετρό-προμετρο, προαστειακα 
τρένα). Τα πλεονεκτήματα τους είναι ποΛλαπλά: κόστος κατασκευής 
επιφανειακου ελαφρού τρενου ιτράu) κατά 60 έως 90% 
οικονομικωτερο σε σχεση με το κλασσικό μετρό. χρόνος κατασκευής 
υποπολλαπΛάσιος, έρ�α μικρής κλίμακας, υπερτριπΛάσια χωρητικότητα 
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επιβατών από αντίστοιχες λεωφορειακές �ραμμές που σε ώρες αιχμής 
και με 'ςεύξη ποΛλαπλών μονάδων πλησιάζει εκείνη του μετρό. χαμηλό 
λειτουρ�ικό κοστος (κατανάλωση ενερ�είας κ.λπ.ι. αποκλειστικh 
κατά μέ�α μέρος λωρίδα κινησης μέ απόσυρση των Λεωφορείων 
παραΛλήΛων δρομοΛο�ίων και με μικρά υπό�εια τμήματα στα δuσκοΛα 
σημεία. μηδενική περιΒαλΛοντική ρύπανση. ασφάλεια και 
�ραφικότητα. 'Ετσι. η Α&ηνα θα μπορο�σε εύκολα και σ�ντομα εν όωει 
της Ολυμπιάδας να αποκτnσει ολοκΛηρωμένο δίκτυο μέσων σταθερής 
τροχιάς και όχι μόνο 2 πανάκριβες και �ι'αυτό κουτσουοεμενες σε 
μήκος υπό�ειες �ραμμΕς Βαρέος μέτρό. που δεν εξυπηρετούν τις 
μελλοντικές ανa�κες και πολεοδομικά επιθυμητ€ς 'ςητήσεις της 
πόλης. 
ΕπιΒάλλεται. λοιπόν. εδώ και τώρα ο προβληματισμός �ύρω από την 
ανα�καιότnτα χρησιμοποίησης ελαφρού μετρό στούς πολυσύχναστους 
άξονες με με�άλο μήκος επιφανειακής διέλευσης (Μεσο�είων. Βασ. 
Σοφίας. Ζυ��ρού. Ποσειδώνος. Βασ. Κωνσταντίνου. θηβών κ.λπ.). η 
στούς παΛαιούς και υφισταμένους σιδηροδρομικούς/τροχιοδρομικούς 
διαδρόμους. που υπάρχουν ανεκμετάλλευτοι. δηλ. ε�καταλελειμμένοι 
ή υnοχρησιμοποιο�μενοι -ι�ραμμή Περάματος, Λαυρίου. διάδρομος ΟΖΕ 
Μενιδίου Πειραιά κατάλληλα διασκευασμένος και μελΛοντικά 
διασυνδεμένος με τη �ραμμή Β στο Ζ.Ζ. Λαρίσnς). Ενα σύστnμα με 
εΛαφρά Βα�όνια και συρμούς. μεικτό (επιφανειακό και υπό�ειο) και 
με εναέρια ηλεκτροδότηση, τουλάχιστον στα επιφανειακά τμηματα. 
όπως �α εκατοντάδες .LRT. π?υ κατασκευάζονται στην Ευρώπη, την 
Αμερικη και τον υποΛοιπο κοσμο. Αυτή θα nτάν μιά λύση φθηνή, 
ταχύρρυθμης ολοκλnρωσης, ευέΛικτη και επιδεκτική μελλοντικής 
ανάπτυξης. Ενδεικτικά αναφέρομε μερικές από τις τελευταίες 
πόλεις, που απεκτησαν τΕτοιο σύστημα: Cleveland. San Diego (ΗΠΑ). 

Edmonton. Calgary (Καναδας). Νάντη, Grenoble -υπο κατασκευη
(Γαλλια), Τορίνο -βελτίωση υφισταμένου τράμ-. Γενοβα -υπο 
κατασκευh- <Ιταλ�α). Τύνιδα. Χον�κ Κον�κ. ενw ετοιμά�ονται να 
ε�καταστήσουν LRT με�aΛες Α��λικές και Βορειοαμερικανικές πόλεις. 
Αυτή είναι η τελευταία λέξη στην επίλvση του κυκλοφοριακού 
προΒΛήματος των με�αλουπόΛεων του κόσμου. 
Η δεύτερη περίερ�η ε�δηση, που �ράψαμε στην αρχή, είναι η εκποί
ηση και αποξήλωση από τον ΗΖΑΠ της τροχιοδρομικής �ραμμής 
Περάματος. Αντί να εnιταχυνθεC η διαδικασία �ια την 
εnαναΛειτουρ�ία της �ραμμής εκσυ�χρονισμένης, προτιμnθηκε η λύση 
αύτή, που βρίσκεται σε κατάφωρη αντίθεση με τη διακηρυ�μένη 
κυΒερνητική πολιτική στις μεταφορές. ΠαραΒλέφθηκε έτσι η ανά�κη 
εξυπηρέτησης του 8ιομηχα�ικοv �υτικού Πειραιά και των εο�ατικwν 
προαστείων του. που υποφερουν από το κυκλοφοριακό και οικολο�ικό 
χαος. 

ΟΜΑ�Α ΕΡΓΆΣΙΆΣ & ΕΡΕΥΝΆΖ ΓΙΑ 
ΤΡΟΧΙΟ�ΡΟΜΟΥΣ Σ,φ,Σ. 

Δο1ημ� πρώ'tοu οχ�μα'tοc; 
p{ραμα 1936 

(Φωτ. Αρχε(ο Η.Σ.Α.Π.) 
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ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΙ�ΗΡΟ�ΡΟΜΟΥΖ ΚΑΙ 



Κ I ΝΙΙΤΗΡΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΙ\ΙΩΝ Ι\1ΑΣ 

ΣυνεχCζοντας το αφ�έρωμα μας στο κ�νητήρ�ο τροχαCο υλ�κ6 που λε�του

ργεC ή λε�τούργησε στη χώρα μας, παρουσ�άζουμε σ'αύτο το τεύχος το 
πορτρα(το της π�6 νέας Δηζελάμαξας του Ο.Σ. Ε., που την προμηθεύτηκε 

απ6 τη Ρουμαν(α το 1932 γ�ά το δ(κτυο της κανον�κής γραμμής. 

2. ΔΗΖΕΛΟΗΛΕΚΤΡ PJ!J.AΞA .. E1ECTROPUTERE - CRAIOV Α .. Α-551 - Α-560 ------------------------------------------------------------

��!Ώr�ef�! Δηζελοηλεκτράμαξα πορεCας !����!Π�f�! Ο. Σ.Ε. 

�e�����-������Π�! 59037/1980 !����-�ί�! DE1 4000ΗΡ �e����! 1,435μ. 

����-���Δ���e�! 1982 �ef§�n�n! Α 551 - Α 56ο ����2��l 10 

��e�-�e������Π�ί����������!��! Ρουμαν(α/Ε1ΕCΤRΟΡUΤ�RΕ - CRAIOVA 

��e��-��-!��n-��e�f��! 123 τον. ������l 117 τον. 

!�en!���!Ώ!�� α)Καύσ�μο: 3. 500 L, β)Νερ6 ψ�ξης κ�νητήρα: 1. 500 1 
γ)Λάδ� λCπανσης: 1.200 1, δ) Αμμος: 480 1 • 
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���!���-��2Υ��! Co'- Co' �����!e��-!e�Δ��! ΙΙΟΟ μμ 
l�fι�q��!�Δ�!�!�! 145 χ/ω ���Χ�Ξ!�_!gΔ�!�!�-Ξ�Υ�Δ�-���!��έrf��! 38 χ/u 

!��2�-��ς��2��Υ�!�e�! I6R 251 ALCO !e���-���fy�e�Y! Ι6 σε δ�άταξη .Ύ .. 

!�e�!���!�!�-�ί�l Ι75.200 cτn' !��Ξ�-!��e!e2����!�l 165 ALCO 

QΥ2��Ξ!���-!ΞΔ��-�ί�! 3.935 ΗΡ κατά UIC στ�ς 1100 στρ�φ�ς/λεπτ6 

���!��1_!ΞΔ��-Ξ���Δ2��-���!2�erf��! 2Ι2,2 ΚΝ 

���!1�1-!ΞΔ��-Ξ�-!2�2��-��f-�y���e�f��-�!��l 750 τον. με ταχ. 38 χ/ω 
��!�22Ξ�-�fΥ�Ξ��l Ηλεκτρ�κή Εναλλασ6μενο - Συνεχlς ρεύμα 
��Ξ!���-��2��! ΚNORR ΚΕ Ι CSL κα� Ηλεκτροδυναμ�κή Πlδη 
!ΞΔ��-�ί�-Q�2��! Ι· 600 Κ\1 !ΞΔ��-Ξ!2-��fΞ�!e2! 2 • 985 ΗΡ 

��r�2!�-���!l�1-�ΞΔ��-2!�Y-f��fY�Ξ�l 345 ΚΝ Δ�r2�_re�y�ςl�Y! 65/19 

Q�l��-�1�2�l 20.20Ομμ -���!2�! 2.855μμ �!i2�! 4.Ι86μμ· 
'�2eg! Μηχανοστάσι.ο tιrCou Ιωάννη Ρlντη (Μ. Α. Ι�) 

-'k--------------20.2οσ., ... :--------------� 

Ι:"'έ�ια: λ.Κιθ � 

Παeατ�e1σε��: Η Δ/Η αυτή δεν δ�α9lτει. ατμοyεννήτρια_β{ρμανσης κα� yι• 
-- -- --- - αuτ6 μαζC με τι.� Δ/Η παρελήφθησαν και. 5 οχήματα θlρ�α-νσης με τηλεχει.ρι.σμ6 απ6 την Δ/Η, και. δι.αθlτουν επ(σης χώρο αποσ}{ευών ϊι::.L 
γραφε Co προtσταμlνοu. Αυτά παραγγlλθηκαν με την υπ • αρ. 59037/1980 συ
μβαση, {χουν αρCθμηση 998.4.ΟΟΙ-5 κ� λει.τουργούν μαζC με τ�ς Δ/Η στ�ς 
επιβατικ€ς αμαξοστο�χCες, κατά τη χει.μερινή περCδδο. 

Το 1984 τlθηκε ε}ιτ6� λε �τουρy Cας η Α-558 μετά απ6 σύy,φουσή της στον 
Κ6μανο μ€ την ALCO Α-305. 

Αρχι.κά η Δ/Η αυτή χρησ�μοποι.ήθηκε στι.ς περι.σσ6τερες επι.βατικ€ς αμαξο
στοι.χCες του άξονα Αθήνας-θεσ/νCκης.Αρy6τερα με την αύξηση της εμπορι.
κης δι.ακ(νησης δοκ�μάστηκαν και. καθι.ερώθηκαν στις βαριlς εμπορι.κ{ς αuα
ξοστοιχ(ες.Σήμερα χρησ�μοποιούνται. κυρCως σε εμπορ�κ{ς αμαξ/χCες, οχι. μ6νο του �ξονα Αθήνας-aεσ/νCκης-Ειδομlνης, αλλά κα� στη γραμμή Οεσ/νι
κης-Κ6μανου, καθώς κα� σε ορισμ{νες επι.βατι.κ€ς αμαξ/χCες. 

APT�'tlliΣ ΚΜΗ[Οί: 
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Η ΕΛΕ1ΨΗ J,IIJXAHΩH ΕΑ1ΓlfιΩΝ 

Η ΚΑΤ ΑΣ·r ΑΣΙΙ 
'.Εν α από τα ατελε Cωτα στραβά κι. • ανάποδα του σι.δηροδρόμου μας που ε C

ναι, αποτtλεσμα της ανορyανωσι.άς που επι.κρατεC, εCναι. η tλει.Φη καταλt1λων 
μηχανών yι.ά ελι.γμούς (μανούβρες). Ιδι.αCτερα αι.σθητό εCναι. αυτό το πρό
βλημα στο δCκτυο κανονι.κytς γραμμής και. προπάντων δεν εCναι. κάτι. το και.
νούρyι.ο. Αλλ� ας πάρουμε τα πράγματα απ" την αρχή: 

ΟΙ ί.'ίΗΧJLΊ'{ΕΣ 

Έως το Ι945 ο μοναδικός τύπος μηχανytς ελι.γμών ήταν η σει.ρά Εα που αρι. 
θμούσε 40 κομμάτι.α και. που λει.τουργούσαν σ• Jλο το δ(κτυο ιδι.αCτερα δε 
στον άξονα Αθ�νας-3εσ/νCκης. Υπήρχαν και. ελάχι.στες ε1ιπρόσωποι. κάποι.ων 
παλι.ότερων σε ι.ρών που γρήγορα όμως αποσύρθη;ιαν από την κυκλοφορ Cα χω
ρCς να προσφιρουν κάποι.ο μεγάλο υπηρεσι.ακ&.tρyο. Μετά την �πε�ευθ{ρω
ση παρtμει.ναν στη χώρα 20 μηχανtς κατασκευής 1943-44 του ταγματος με
ταφορών των εν�πλων δυνάμεων των H.Π.A.(USATC). Οι. μηχανlς αυτ{ς που 
χαρακτηρ(στηκαν σαν σει.ρά Δα, δούλευαν μtχρι, το 1980 στην Αθ�να, τη θε
σαλον(κη και. τη θράκη, ενώ σήμερα λει.τουρyεC μCα σαν κινούμενος θερμα
ντήρας στό Μ/Σ θεσ/νCκης. Η κατάργηση των μηχαν�ν αυτ�ν ήταν μεγdλο λα
θος όπως θα αποδεCξουμε πι.ό κάτω γι.ατC ήταν από τι.ς καλύτερες και. πλ{ον 
{μπι.στες και ευκολόχρηστες κατασκευ€ς. 

Προς τι.ς αρχ€ς της δεκαετCας του "60 παραγγtλΟηκαν δηζελοκCνητες μη
χαv{ς ελι.γμών, όμοι.ες με τον τύπο V60 των γερμανι.κών ομοσπονδι.ακων σι.
δηροδρόμων, όχι. τόσο yι.ά να αντι.καταστήσουν τι.ς Δα, αλλά γι.ά ενCσχυση 
τους αφού ήδη ε(χε αυξηθεC το μεταφορι.κο έργο. 1.ί{χρι το Ι9ό8 ήδη Jιυκλο
φορούσαν 30 τέτοι.ες μηχανές σ'όλο το δC'κτυο. Η αγορά αυτή αποδε(χθηκε 
επιτυχής αφού οι. μηχαν€ς αυτές ανtλαβαν τους ελι.γμούς σ'όλους τους με
γάλους σταθμούς και. τι.ς δι.αλογ€ς, �τάνοντας σε σημεCο να εκτοπCσουν τι.ς 
Δα προς δευτερεύουσες εργασCες.Αυτές χαρακτηρCστηκαν σαν σει.ρά Α-ΙΟ1. 

Στι.ς αρχ€ς της δεκαετCας του'70, και. μtσα στα πλαCσι.α εκσυγχρονι.σμού 
του ο. Σ.Ε. απαι.τήθηκε η προμtfθε ι. α νtων μηχανών ε λ ι. γμών Ραρύτερου τύπου 
γ ι. ά να αν τ ι. κατασταθούν ο ρ ι. στ ι.Jιά ο ι. Δα και. γ ι. ά να α.ναληφθε C απ' αυτές 
το κύρι.ο βάρος στι.ς δι.αλογ€ς. Επι.λέχθηκε ο τύπος 040 DHB Ρουμανι.κής κα
τασκευής, όμο ι. ο ς μ' αυτόν της CFR κ α ι. ο ρ ι. σμtνων άλλων ανατολι. Jιοευρωπα
ι.κών χωρών, που εδώ κυκλοφόρησε σαν σει.ρά Α-150. Η προμytθει.α αυτή απο
δε(χθηκε μεγάλη αποτυχCα γι.ατC οι. μηχανές εCχαν τάσει.ς γι.ά συ�νtς βλά
βες και. ήταν αναξι.όπι.στες. Ήδη πρός τα τ{λη της δεJιαετCας του 70 οι. 
πρώτες από τι.ς 12 αυτές μηχανtς εCχαν ακι.νητοποι.ηθε(• σytμερα εCναι. όλες 
παροπλι.σuένες στο Μ/Σ Α.Ι.Ρ. Το 1977, παρ'όλα αυτά,ο Ο.Σ.Ε. προμηθεύτη
κε άλλες' 7 μηχανές, όμοι.ες με τι.ς πρώτες, αλλά �ου βελτι.ωμένου τύπου 
040 DHC� (Σει.ρά Α-17Ο) . Αυτtς αποδε(χθηκαν ελάχι.στα καλύτερες από τι.ς 
προηΎούμε νες, με αποτlλεσμα μερι.κ€ς απ'αυτές να καταλαμβάνουν σήμερα. 
πολύτι.μο χώρο στι.ς μόρτες του Ρtντη. 

Έτσι. τώρα. παρουσι.άζεται. η εξytς κατάσταση όσον αφορά τους ελι.γμούς 
στι.ς δι.αλογές, στους σταθμούς,στα αμαξοστάσι.α και. μηχανοστάσι.α .: Λει.
τουρΎούν 30 δηζελάμαξες σει.ράς Α-101 σ{ όλο το,κανονι.κού εύρους γραμμής 
δCκτυο (απο τι.ς οπο(ες ορι.σμ{νες οπωσδήποτε α.κι.νητοποι.ούντaι. στα.δι.α.Jιά 
λόγω τα.κτι.Jιών και. εΗ.τάκτων επ ι. σκευών), και. 3-4 της σε ι.ράς Α-Ι70 στην 
ευρεCα παρι.οχή Αθηνών. Δηλαδή έχουμε tνα σύνολο ± 30 μηχανών γι.ά Ι6ΟΟ 
περ Cπου χ ι.λι.όμετρα • .ι:; Cναι. αυτονόητο ότι. δεν επαρ"ούν 1 ι. δ Cως δε στά με-· 
γ&λα συμπλ{γματα της θεσσα.λον(κης και. της Αθήνας. Γι. αυτό παρατηρεCται. 
το φαι.νόμενο να χρησιμοποιούνται. κατά καιρούς δηζελάμαξες πορεCας σε 
ερΎασCες ελι.γμών, μει.ώνοντας ακόμη περι.σσότερο τον αρι.θμό δι.αθεσCμων 
μηχανών γραμμής, με τι.ς γνωστtς συνέπει.ες. 

θ 



ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΠ: 

ΠροτάσεLC υπάρχουν τρεCc: MC� κάπωc ουτοπ�στLκ�, να μην πούμε αστε,α, 
μLά πραyματοπο��σ�μη,με �μφCβολο 6μωc ποσοστ6 επιτυχCας, κα� μιά τρCτη 

·που φαCνεται να εCνα� κα� η πι6 σωστή: 
. Η πρώτη περCπ�ωση που υποστηρCζε�την επ�σκευ� και επαναχρησιμοπο(ηση 

των εναπομειν6ντων παροπλLσμ�νων ατμ�μ�ξών Δ� ( �χούν απομεCνει 8 ), 
πρtπει μάλλον να αποκλε�στε( . (r�ά τα υπlρ κ�ι τα κατά· μLάc τυχόν 
επανακυκλοφορCας aτμαμαξών, θα επανlλθουμε άλλη �ορά). 

Η δεύτερη, που εν μlρε� εφαρμ6ζετα� �δη, προβλέπει την επισκεύη των 
αχρηστευμ€νων Δ/Α Α-150 κΆ-170, με αμφ(βολο 6μωc αποτέλεσμα, 6πωc εC
παμε και 6πωc αποδεCχτηκε, yιατC ο τύποc αυτ6c παρουσιάζει ελαττώματα 
και δυσκολCεc λειτουρyCαc και συντήρησης. 

Η τρCτη τέλος, μπορε( νά θεωρηθε ( σαν η πλlον επιτυχημlνη. Ποιά εC
ναι αυτ�; Οι. DB ( Γερμαν�κο( Ομοσπονδιακο( Σιδηρ6δρομοι.) .tθεσαν εκτ6c 
κυκλοφορCας 100 περCπου Δ/Α του τύπου V60,(σεLρlc 260, 26!) ο oπoCoc 
εCναι. πανομοι6τυποc.με τον δικ6 μας τύπο Α-101, λ6yω πληθώρας (€χουν 
περCπου 950 τtτοLες· μήχανεc) αφού ανέλαβε η τετραξονι.κ�, βαρυτ{ρου τύ� 
που σειρά 290 κ' 291 • .  Οι μηχανέc αυτές εCναι σε καλ� κα.τ&.σταση, πρ6σφα
τα επισκευασμ€νεc και επιθεωρημένες, με yερμανικtc προδι.αyραφ€ς κατα
σκευ�ς και πλο�yησης και φέρουν νέο χρωματLσμ6 τυρκουάζ-μπλ€. Η πετυ
χημ{νη λεLτουρy(α στο δCκτυ6 μας εCναL �δπ δεδο�tνπ, αφοv {χουμε καL λει 
τουργούμε επιτυχώς τη σει.ρά Α-101, .εκτ6c του 6τ� δεν θα υπάρχει πρ6βλη
μα συντήρησης, αφού και την πε(ρα και τα ανταλακτικd έχουμε. �δη προμη
θεύτηκαν η ΒορβηγCα, η rιουγκοσλαβ(α και η ΑλyερCα αρκετές απ'auτtc τLς 
μηχανές. Πρέπει επ(σης να σημεLωθε( 6τι παρ6μοιεc μηχανtς κυκλοφορούν 
στο Βtλγιο, την Τουρκ(α και σε ορισμtνουc ιδιωτLκούς σLδηροδρ6μουc τηc 
Γ ε ρ μαν (ας • .  

r Lατ' δεν θ Cγεται. το θ{μα απ6 πλευράς αρμοδ (ων J 

ΔRΜ. ΚΟΥΤΕΔΙΔΗΣ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ DΑΛΙΩΝ ΣΗΜΑΦΟΡΩΝ ------ ----------------------
Στο τμnμα τnς �ραμμnς Αθηνών - θεσσαΛονLκnς που αnέκτnσε n Όα 

αποκτnσει καινούρια nΛεκτρικn σnματοδότnσn, οι nαλαιοι Γερμανικοι 
σnμαφόροι ε�καταλειπονται παραπλευοως τnς �ραυμnς στn φbορά τοu 
χρόνου, τn στι�un που άΛΛες �ραυμές (π.χ. τnς Πελοποννήσου) ειναι 
εΛλιπώς n καθόλου σnματοδοτnμένες. Άυτό έχει ως αποτέΛεσμα την 
παρεμπόδιση των εΛι�μών στοuς σταΟμους όταν οποιοδήποτε των 
εκατέρωθεν αυτού τμnματων �ραμμnς εLναι κατειΛημμένο από 
προσε��ι�ουσα αμαςοστοιχtα. ΕπLσης ειναι δυσχερής ο άμεσος 
αποκΛεισμός ενός σταθμού n τμnματος �ραμμnς σε καταστασεις εκτάκτου 
ανα�κnς και n ειδοnοιnσn του unχανοδn�ού �ιά μεLωσn της ταχuτnτος. 
Γι'αυτό nροτεινομε τn μετε�καταστασn των αντικατεστnμενων μnχανικων 
σnμαφορων σε τέτοιες �ραμμές. θά 'προκ�ει έτσι οικονομια χρόνου και 
·ausnσn της ασφαλειας μέ εΛάχιστο κόστος γιά τόν ΟΖΕ. 

* 
Γ. ΝΑθΕΠΑΣ 

------------t\ Η ε π ιστροφή τnς "Ma 11 ard "\ � ------------

Η ταχύτερη aτμάμαξα του κόσμου σειράς Ά4 των θραταννικών Ζιδ/uων 
"Mallard" (2'C1'h3) εξnλΟε από τό ΕΌνικό Μοuσειο Μεταωορών τnς Υόρκης 
και επανnλθε στnν υπnρεσια. Ζτις 3/7/1938 ειχε καταοοιωει σε 
δοκιμαστική διαδρομn επ'εΛαφράς ανωωερεLας με 7 επιΒατάμαξες το μέχρι 
σήμερα ισχυον ρεκόρ �ιά τον ατμό των 202.7 km/h. Τα εισητnρια της 
πρώτnς αμαξοστοιχιας τnς μετά από πολυετn ακινnσια (Scarborough Spa 

Express της 10/7/1986) ειχαν npοπωληθει από τριών εΒδοuάδων. ενώ ο 

παρά τnν �ραμμn χώρος μεταξύ Υόρκnς και Scarborough ειχε κατακλυσθεl 
από τον πλnθυσμό ολόκΛnρnς τnς περιοχnς. 
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I iS3 :ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΠΑ ΝΕΑ I 

* Νέος ωιλοσιδηοοδοοuικός Σύλλο�ος 
Οι ψLλοι των Σιδnροόρομων αυξάνονται και πληθύνονται. Μετά το 

Σύλλογο φιλων Σιδηροδρόμου Βόλου - ΠηλLου. εμψανισθηκε ο τριτος κατά 
σειρά ΣύΛλογος ψι�ων Σιδηροδρόμου θεσσαλονLκης, που ιδρύθηκε με 
σκοπους παρεμψερεις με εκεινους των 2 προγενεστερων: διάδοση, μελέτη, 
έραuνα και τουριστικη αξιοποιηση του Σιδηροδρόμου, ορ�ανωση 
εκδηλωσεων και 1ενικωτερn συμβολη στην προα1ω1� της σιδηροδρομικής 
ιδέας στην Ελλάδα. Ευχομεθα στόν νεο ΣύΛΛο1ο ευημερια και επιτευςn 
των σκοπων του, -που ειναι και δικοι μας- και ελπι�ομε στην εξάπλωση 
του φιλοσιδηροδρομικου ρευματος απανταχου της χώρας. 

* Σιδηοοδοοuικό Παρκο στην Καλαμάτα 
Τον περασμενο Αυ1ουστο. ο Δ�μος Καλαματας ε�καινιασε, με 

συμμετοχ� του Συλλο1ου μας.το πρώτο Σιδηροδρομικό Πάρκο στην Ελλάδα, 
στο χωρο του Σ.Σ. Λιμενος. Εκτιθενται 2 aτμαμαξες Δι (BREDA) και 2 Ζς 
των ΣΠΑΠ. ενω οχημaτα των ΣΠΑΠ, Σ.θ. και ΕΗΣ χρησιμεύουν ως 
αν�υκτηρια, 6ι8λιοθ�κες κ.α. 8οηθητικοι χώροι. 

�υστυχως, ο καταστρεπτικός σεισμός του ΣεπτεμΒρLου έ�ινε αιτια 
ν'ανασταλει η λειτουργια του πρωτοτυπου αυτού παρκου και τα 8α1όνια 
αποτεΛεσαν κaταψυ�ιο πολλών αστέ�ωv. 

* Νέα από το Βό ί\ο 
Το τμnμα Α1ριας - Λεχωνιων της γραμμης Πηλιου αποκaτασταθηκε 

πληρως απο συνερ1ειο του ΟΣΕ. μετά την αυθαιρετη αποξ�Λωσ� της το 1985 
από τον τότε Νομαρχη Μα�νησιας. Οι νέες σιόηροτροχιές ειναι 
τοποθετημενες στο μεσον της μιας λωριδας κυκλοφοριας του δρόμου, που 
συνδέει τις 2 κοινοτητες. Η προμελετη επαναλειτουργιας της 1ραμμης, 
την οποια ειχαν εκπονησει μέλη του ΣυΛΛο�ου μας, υιοθετ�θη σχεδόν στό 
σύνολό της απο τους επισημους μελετητες και ενσωuaτωθη στο τεΛικο 
κειμενο. 

Παράλληλα. η aτμάμαξα :tt:l02 "ΜΗΛΕΑΙ" (l'Cn2t) των Σ.θ. εισηί\θε στο 
Ερ1οστασιο Βόλου του ΟΣΕ πρός επισκευ� του μηχανισμού της• ο λέβητας 
επιθεωρ�θnκε στο Κεντρικό Εργοστασιο Πειραιώς. Καλουμε όσους φιλους 
του ατμου το επιθυμουν, να έλθουν σε επαφη με το Σύλλογό μας 1ιά να 
παρακολουθήσουν και -ενδεχομένως- να συνεισφέρουν σέ μελλοντικές 
παρόμοιες εργασιες. Επικοινωνnσaτε με τον Ιωαννη Ζαρταλούδη ή το 
Νικόλαο Σμnαρούνn στα τηλέφωνα 4313591 ή 7785331 αντιστοιχως. 

Τέλος, επισκευάσθηκε 1ιά λογαριασμό του Δ�μου Βόλου Βιομηχανική 
aτμάμαξα Bn2t κατασκευnς Ο&Κ, δωοεα του κεραμοποιειου Τσαλαπάτα. 
Ετσι Λοιπον μεσα στο καλοκαιpι θα απολαυσομε τις 2 αυτές μηχανές σε 
λειτοup�ια, μετα απο ακινησια 16 ετων . 

.. Η ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΆ'. 
---- ------------

Περ�οδL�ήΈκδο�η Σ. Φ. Σ. 

Σ'αυτ6 το τεdχο� συνεργ&στηκαν oL: Γ. Ν�θ ενα � , Ν. Σμπαροdνηc, Γ. Φλ�ροc 
Α. Κλ�νο�, Τ. Κ., Δ. ΚουτελCδη�. 

Ενυπ6yρα φα κεCμενα καL άρθρα δεν εκφράζουν απαραCτητα τους υπεuΘυνους 
τηc σd�ταξηc Ι lκδοσηc 
ΤεχνLχή ΈπLμlλεLα: Α. κ. i 
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ΕΥΡΩΠΑ'iΚΟ ΕΤΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η ΚΑΜΠΆΝΙΑ TuY Σ.Ψ.Σ. 

Γ Ι Α ΤΟ ΕΥΡΩΠΑ Ι ΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙ ΒΑΛΛοtΠΟΣ 1987 

ο ΣύλΛΟ)'Ος ΨLλων Σιδηροδρομου απεωαόισε να συμμετάσχει στον 
εορτασμο aια το Ευρωπαίκο Ετος Περιaαλλοντος 1987. προβάλλοντας την 
οικολοaικη σημασια των μεταφορικων μεσων επί σιδηροτροχιών 
(υπεραστικοι σιδηροδρομοι. προαστειακοι και αvτικοι σιδηροδροuοι και 

τροχιοδρομοι) και προτασεις aιά την καλύτερη λειτουρaLα τους. καθως 
και την δημιουρaLα νεων δικτυων. 

Στα πλαlσια της καμπανιας αυτής ο Σύλλοaος: 
-συμμετεσχε στην επιστnμονικη ημεριδα του ΕρaαστηρLου 

Συaκοινωνιακης Τεχνικης της ΠοΛυτεχνικής Σχολης του Α.Π.θ .. που έaινε 
στ ι ς 22/5/87 με θεμα "Μέσα Μαζ ι κ ης t1εταφοράς σε σταθερη τροχιά ( τράμ 
η μετροΙ στn &εσινικη". Στην ημερίδα αυτή, μεταξυ των άλλων ιΥπουρaός 
Β. Ελλαδος. Δημαρvος θεσινικης, καθηaητης Συaκοινωνιακης Τεχνικης κ. 
Γιαννοπουλος, συaκοινωνιολοaοι. εκπροσωποι φορεων κ.ά.) έκανε 
εισnaηση και ο προεδρος του ΣΨΣ Γ. Νάθενας με θέμα τη δεύτερη 
νεοτnτα των ελαφpων αστικων σιδηροδρομων και τροχιοδρομων καί τη 
συμβολη των στnν οικολοaικη αναπτυξη των συaχρονων πολεων. 

-ποοκειται να συμμετασχει στην εκδήλωση επαναλειτουρaίας του 
διατηρητεου μουσειακου τραινου του Πηλίου. που θα aινει στο Βολο στις 
29-30 Αυaουστου και θα περιλαμΒανει εκδρομή καί περιnaηση στα 
σιδηροδρομικα αξιοθεατα Βολου - ΜηΛεων. εκδηλωση στο Δημαρχεlο και 

διαδρομη του ατμηλάτου συρμου uέσα στην πόλη. 
-προκειται να ορ�ανωσει -πιθανον στο με�αρο ΟΣΕ- τριηuερο 

αφιερωuενο στον Σιδηροδρομο με συζητησεις, εκθεσεις. προΒολές κ.ο.κ. 
-προ κ ε ι τα ι να εκδώσει εκ τακ το τευχος της "Σ ιδηροτροχ ι ας·· με 

αφιερωμα στην καμπανια του 2..υΛΛΟaου "Σιδηροδρομος & Ετος 
ΠεριΒάλλοντος", χρηματοδοτουuενο ano κονδυλια της ΕΟΚ. πού 
προοριςονται aια την ενισχυσn τετοιων εκδηλώσεων. 

-έχει αρχισει να ενnμερωνει μεσω των μαζικών μέσων ενημερωσης 
(Τύπος. ραδιόφωνο. τηλεοραση) το πλατυ κοινο aιά όλα τα παραπάνω. 

ΙΙ 



I � ιδηροδρομ.ιχά Νέα J 

* Καινούριο τροχαιο υΛικό 
· ΜΕ: 3ετtι κα:&υστέρηση υπε�ράφη τεΛικά η σύμβαση μεταξύ του ΟΣΕ και · 

κοινοπραξlας ΕΛΛηνικών και ξένων εταιριών �ιά την προμtιθεια τροχαιου 
υΛικού αξιας 32.5 δισ. δρχ. που θα περιλαμβάνει: 101 επιβατάμαξες από 
τα Ναuπη�ειά Σκαραμα�κά και την Vereinigter Schienenfahrzeugbau (S/F) 
της ΓΛλ; 1260 φορτάμαξες από τον προαναφερθέντα Γερμανικο οικο και τα 
Ναuπη�εια ΕΛευσινος; 12 τετράδυμες Α/Α κανονικού εύρους 180 θέσεων. 
υψηΛών ταχυτήτων και ανέσεων από τούς S/F & AEG; 25 απλές 
προαστειακές Α/Α κανονικού εύρους, 10 τριδυμες Α/Α υψηλών ανέσεων και 
10 δlδυμες Α/Α μετρικού εύρους από τους ΜΑΝ & Ναυπη�εια Σκαραμα�κά. Η 
ε�χwρια προστιθεμένη αξια των Α/Α θα ειναι 30%. 

Αναμφισβήτητα. η ένταξη του ανωτέρω τροχαιου υλικού στή δύναμη του 
ΟΣΕ θα ειναι μια τονωτική ένεση. Παραμένει ομως το πρόβΛημα ελλεlψεως 
κινητηρLων μονάδων �ιά τις ελκόμενες συνθέσεις, που αποτεΛούν την 
σπονδυλική στήΛη των εμπορευματικών και επιβατικών. μεταφορών . . θα 
μπορούσε άρα�ε να. ανακινηθει το· θέμα της προμηθειας φθηνών 
"δη�εΛαμαξών. που ναuα�ησε πρόσφατα; ΑΛΛιώς θα πρέπει να ανακΛηθούν σε 
προσωρινtι vπηρεσια οι εναπομένουσες aτμάμαξες. 

* Rla εποχή στ�ς μετaφορ{ς: Ευρω-ΣCτu 
Ένα νlο σ�δηροόρομ�κό δ(κτuο εyκα�ν�άστηκε στην Ευρώ�η. ΕπC 30 

χρόν�α δ �έσχ�ζε τηv Γηραι.ά Ήπε �ρο το Υπερ-Ευρωπα1:κό Εξπρtς ή ••Τ.ΕΕ •• . 

6πως ήταν yνωστό, τc δCκτυο δηλ. των πολυτελών. κλιματ�σμένων τρενων 
που συνέδεε τις μεyάλε� Δυτ�κοευρωπα1:κ{ς πρωτεύουσες. Από τι.ς 31 Μάη 
τα περισσότερα ΤΕΕ αντ�καταστάθηκαν από {να νέό δCκτυο, yνώστό σαν 
.. EURO-C1TY", που θ� δ�αθέτε� πρώτη κα� δεύτερη θ{ση, αντC μόνο πρώ

της που ε (χ�·. ν τα. ::Ε:;:;. Σύμφων" με εκπρόσωπο τη<; UIC ( Δι.εθνούς Ένω
σης Σ�δηροδρόμων), Η πο�ότητα της εξυπηρ{τησης θα εCνα� παρόμο�α ή 
κα� ανώτερη από εκεCνη των ΤΕΕ. Συνολ�κά θα κυκλοφορούν 56 τρ{να 
EURO-C1TY την ημtρα και. 8 τη νύχτα, (μεταξύ αυτών και. τα Γαλλικά TGV) 
συνδέοντας 200 πόλε�ς σε 13 χώρες. Σ'αυτ{ς δεν συμπερ�λαμβάνοντα� 
η 1ρλανδCα, η Φ�νλανδCα, η ΠορτοyαλCα κα� η Ελλάδα� 

.. � Βιβλιοκριτικrl 

LAST STEAM LOCOMOT1VES OF SP ΑΙΝ Alill PORTUGAL του Μ. J. FOX. 
Έκδοση ΙΑΝ ALLAN PUBL1CAT10NS LTD, LONDON. (1η {κδοση 1978 στήν Ay

. yλι.κή γλώσσα) 

.144 σελCδε� I 250 ασπρόμαυρε� φωτοyραφ(ει;. 
Το β�βλ(ο αποτελεC μ�cί σuλλοyή φωτοyραφ·��ν με κύρ�ο θέμα τον ατμό 

στα τελεuταCα χρόνι.α της λει.τουρyCας του στ�<; δύο χώρες της 1βηρ�κής 
χερσονήσου. Ο συyyραφ{ας απλά τάξι.νομησe αuτές τι.ς φωτοyραφCες από 
τι.ς αρκετές ι.δ�ωτι.κές συλλοy{ς που ε(χε στή δι.άθεσή τοu, δCνοντάς μας 
έτσι.μι.6.σαφή ει.κόνα των δικτύων που μα� περι.yράφει.. 

Ο ι. σ�δηρόδρομο � της yραμμής Μ. Ζ.Α. ( MADRID, ZARAGOZA, ALLICAHTE ) , 
ατμομηχανές GARATT, PACIFIC, MIKADO και. άλλο� τύποι. ατμομηχανώ�,εcτ� 
ε(ναι. μεγάλου πλάτους yραμμήι; (1674 χι.λ.),εCτε μετρι.κtς, περ�yρά�ο
νται. φωτοyραφι.κά, καθώς και. π�ό μι.κρfς σε μέyεθος μηχανές, δηλαδ� 
65Οαρε� κα� μηχανές ορυχε(ων ή ερyοστασCων συμπληρώνουν την fκδοση. 

Γ. Α. ΦΑΩΡΟΣ 
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